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 Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund 

(GymDanmark) 

Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund / GymDanmark + / -() 

§ 2 

Formål og 

opgaver 

GymDanmarks formål er at bevare, styrke og udvikle 

gymnastikken på såvel nationalt som internationalt plan. 

GymDanmarks medlemsforeninger skal gennem 

konkurrence- og motionsaktiviteter samt almen 

gymnastik søge at opfylde ethvert behov for at dyrke 

gymnastik og derved kunne bidrage til det enkelte 

medlems fysiske, psykiske og sociale trivsel. 

 

Stk. 1. 

GymDanmarks formål er at bevare, styrke og udvikle 

gymnastikken på såvel nationalt som internationalt plan. 

Stk. 2. 

GymDanmarks medlemmer skal gennem konkurrence-, trænings- 

og opvisningsgymnastik søge at opfylde ethvert behov for at 

dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til den enkelte 

deltagers fysiske, psykiske og sociale trivsel. 

 

 

 

 

Nyt stk. 2, der stemmer overens 

med strategien. 

 

 

 

§ 5 

Optagelse 

1. 

Enhver dansk forening kan optages i GymDanmark, 

såfremt 

a) den har gymnastik som aktivitet og 

b) den har vedtægter, der ikke strider mod 

GymDanmarks vedtægter. 

 

GymDanmark kan endvidere optage: 

Efterskoler og højskoler som medlemmer på følgende 

betingelser: 

Stk. 1. 

Enhver dansk forening kan optages i GymDanmark, såfremt 

a) den har gymnastik som aktivitet og 

b) den har vedtægter, der ikke strider mod GymDanmarks 

vedtægter. 

 

GymDanmark kan endvidere optage 

 

 

Efterskoler og højskoler som medlemmer på følgende 

 

Associerede medlemmer 
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a) skolen skal tilbyde eleverne gymnastikaktiviteter 

b) skolen optages på baggrund af skolens vedtægter, og 

skolens bestyrelse tegner skolen i forhold til 

GymDanmark. 

Foreninger, der ansøger/har ansøgt om Forenings 

Fitness (DIF). 

Institutioner, der ønsker at gøre brug af et eller flere 

målrettede GymDanmark-produkter. 

2. 

Anmodning om optagelse indsendes til GymDanmarks 

administration, der behandler ansøgningen på vegne af 

GymDanmarks ledelse, jf. § 14, stk. 7. 

 

3. 

Institutioner og grupperinger, der ikke umiddelbart kan 

betragtes som egnede for normal foreningsdannelse, 

kan for begrænsende perioder optages som associerede 

medlemmer i GymDanmark med i hvert enkelt tilfælde 

nærmere fastsatte regler for rettigheder, men i alle 

tilfælde med gældende forpligtelser som foreninger. 

4. 

Bestyrelsen kan beslutte at udbyde individuelle 

medlemskaber af GymDanmark. 

betingelser: 

a) skolen skal tilbyde eleverne gymnastikaktiviteter 

b) skolen optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens 

bestyrelse tegner skolen i forhold til GymDanmark. 

 

 

Stk. 2 

Anmodning om optagelse indsendes til GymDanmarks 

administration, der behandler ansøgningen på vegne af 

GymDanmarks ledelse, jf. § 14, stk. 7. 

 

Stk. 3 

GymDanmark kan endvidere efter anmodning optage følgende 

som associerede medlemmer: 

a) Institutioner og grupperinger, der ikke umiddelbart kan 

betragtes som egnede for normal foreningsdannelse,  

b) b) Foreninger, der ansøger/har ansøgt om 

ForeningsFitness (DIF). 

c) c) Institutioner, der ønsker at gøre brug af et eller flere 

målrettede GymDanmark produkter. 

 

Stk. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenstilretning af 

efterfølgende punkter. 
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De nærmere regler for rettigheder for associerede medlemmer 

efter stk. 2 fastsættes i forbindelse med optagelsen, men i alle 

tilfælde har associerede medlemmer forpligtelser som 

medlemsforeninger. Associerede medlemmer kan optages for en 

begrænset periode. 

Stk. 5  

Bestyrelsen kan beslutte at udbyde individuelle medlemskaber af 

GymDanmark. 

§ 11 

Ordinært 

repræsentant-

skabsmøde 

 

 

 

8.  

Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, dog kan 

foreninger, der ikke er fuldt repræsenteret (jf. § 10) 

stemme ved fuldmagt for egne manglende 

repræsentanter. Alle afstemninger afgøres ved simpelt 

stemmeflertal, bortset fra beslutninger, jf. § 27 og 28. 

Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, såfremt mindst 5 

repræsentanter ytrer ønske herom. 

 

 

8. 

Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt. Hver 

repræsentant har kun én stemme.  

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra 

beslutninger, jf. § 27 og 28. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, 

såfremt mindst 5 repræsentanter ytrer ønske herom. 

 

1 person = 1 stemme. 

GymDanmark følger således 

måde DIF praktiserer 

stemmeafgivelse på. 

 

Af praktiske årsager indstilles 

denne ændring til ikrafttrædelse 

efter dette års 

repræsentantskabsmøde.  
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§ 11 

Ordinært 

repræsentant-

skabsmøde 

 

 

 

Dagsorden: 

l. Regionsrepræsentant (vælges for 2 år i lige år blandt 

regionsformænd i region 4 til 6) 

m. Regionsrepræsentant (vælges for 2 år i ulige år blandt 

regionsformænd i region 1 til 3) 

9)  Valg af regionsformænd 

a. Region 1 GymHovedstaden (vælges 2 år i ulige år) 

b. Region 2 GymSjælland (vælges 2 år i lige år) 

c. Region 3 GymFyn (vælges 2 år i ulige år) 

d. Region 4 GymSydjylland (vælges 2 år i lige år) 

e. Region 5 GymMidtjylland (vælges 2 år i ulige år) 

f. Region 6 GymNordjylland (vælges 2 år i lige år) 

 

 

Dagsorden: 

l. Regionsrepræsentant vælges for 2 år i lige år blandt 

regionsformænd i region 4 til 6 

m. Regionsrepræsentant vælges for 2 år i ulige år blandt 

regionsformænd i region 1 til 3 

9)  Valg af regionsformænd 

a. Region 1 GymHovedstaden (vælges 2 år i ulige år) 

b. Region 2 GymSjælland (vælges 2 år i ulige år) 

c. Region 3 GymFyn (vælges 2 år i ulige år) 

d. Region 4 GymSydjylland (vælges 2 år i lige år) 

e. Region 5 GymMidtjylland (vælges 2 år i lige år) 

f. Region 6 GymNordjylland (vælges 2 år i lige år) 

 

 

Valg af formænd i region 2 og 5 

var ude af trit med dagsordens 

pkt. l og m. 

§ 15 

Permanente 

udvalg 

2b. 

Team Danmark-udvalget omfatter de gymnastikarter, der 

er støttet af Team Danmark og kun topeliten inden for 

respektiver gymnastikarter. 

Team Danmark-udvalget består af en formand udpeget 

af og blandt bestyrelsens medlemmer, formanden for 

Eliteudvalget, et medlem udpeget for hver af de 

gymnastikarter, der er støttet af Team Danmark, 

GymDanmarks sportschef samt respektive discipliners 

landstrænere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begge udvalg foreslås udskrevet 

af vedtægterne, da det ligger i TD 

samarbejdet, at der nedsætte en 

styregruppe. Opgaverne, som 

beskrives under internationale 

udvalg, varetages af bestyrelsen. 

 

. 
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3. 

Internationalt udvalg koordinerer forbundets 

repræsentation og holdninger i de internationale 

gymnastikorganisationer. Udvalget består af 

forbundsformanden, direktøren samt de 

repræsentanter, som forbundet har i de internationale 

organer. 

 

 

 

 

 


